VENDIM
K.P.P. 571/2018
Komisioni i Prokurimit Publik, i përbërë nga:
Evis Shurdha
Kryetar
Enkeleda Bega
Nënkryetar
Vilma Zhupaj
Anëtar
Lindita Skeja
Anëtar
Merita Zeqaj
Anëtar
Në mbledhjen e datës 03.09.2018 shqyrtoi ankesat përkatësisht me:
Objekt:

“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “KPL” sh.p.k., në
procedurën e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-6204904-11-2018, me objekt: Loti V “Shërbim gatimi dhe shpërndarje
ushqimi për Spitalin Rajonal Lezhë”, me fond limit 69.859.848 lekë
(pa TVSH), zhvilluar në datën 07.05.2018, nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Brendshme”.
“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Shpresa” sh.p.k., në
procedurën e mësipërme të prokurimit”.
“Shfuqizim i vendimit të Komisionit të Vlerësimit të Ofertave në
lidhje me skualifikimin e operatorit ekonomik “Nika” sh.p.k., në
procedurën e mësipërme e prokurimit”.

Ankimues:

“KPL” sh.p.k.
Rruga “Ali Ndroqi”, Pallati i Ri, Shk. 1/1, Tiranë
“Shpresa” sh.p.k.
Bulevardi “Gjergj Fishta”, Kulla Nr. 2, Tiranë
“Nika” sh.p.k.
Rruga Bulevardi Skëndërbeg, pas kinema Millenium - Shkodër
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Autoriteti Kontraktor:

Ministria e Brendshme (Agjencia e Blerjeve të Përqëndruara)
Sheshi “Skënderbej”, nr. 3, Tiranë

Baza Ligjore:

Ligji nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, neni 19/1 e vijues, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr.
914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, Vendimi i Këshillit të Ministrave nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe
funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar.

Komisioni i Prokurimit Publik, pasi dëgjoi relatorët e çështjes, shqyrtoi parashtrimet me shkrim të
ankimuesve, dokumentacionin e paraqitur nga autoriteti, pretendimet e ankimuesve, dhe pasi
diskutoi çështjen në tërësi,
Vëren:
I
Vlerësimi paraprak
I.1. Pas shqyrtimit paraprak të ankesave të mbështetur në dokumentacionin e dërguar nga
operatorët ekonomikë ankimues, Komisioni i Prokurimit Publik konstatoi se këta të fundit kanë
qenë operatorë ekonomikë në të njëjtën procedurë prokurimi, ndaj edhe ankimet e tyre duhet të
bashkohen e të shqyrtohen në një gjykim të vetëm.
I.2. Komisioni i Prokurimit Publik vlerëson se operatorët ekonomikë kanë prima facie interes në
këtë procedurë prokurimi dhe për këtë arsye legjitimohen për të paraqitur ankesë në lidhje me të,
bazuar në pikën 1 të nenit 63 të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar.
I.3. Operatorët ekonomikë kanë paraqitur fillimisht ankesë pranë autoritetit kontraktor, dhe më pas
kanë paraqitur ankesë, pranë Komisionit të Prokurimit Publik, si organi më i lartë në fushën e
prokurimeve, që shqyrton ankesat për procedurat e prokurimit, në përputhje me kërkesat e
përcaktuara në ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
I.4. Operatori ekonomik “KPL” sh.p.k. nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës
pranë autoritetit kontraktor.
I.5. Operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k. ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës
pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik.
I.6. Operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. nuk ka respektuar afatet ligjore të paraqitjes së ankesës
pranë Komisionit të Prokurimit Publik.
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Në këto kushte Komisioni i Prokurimit Publik mori në shqyrtim në themel vetëm objektin e
ankesës së operatorit ekonomik ankimues “Shpresa” sh.p.k.

II
Rrethanat e çështjes
II.1. Në datën 12.04.2018,është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-6204904-11-2018, me objekt: Loti V “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal
Lezhë”, me fond limit 69.859.848 lekë (pa TVSH).
II.2. Në datën 07.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët referuar
dokumentacionit të autoritetit kontraktor, kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH),
përkatësisht:
1. “Alar Food & Service” sh.p.k.
54.490.681 lekë, skualifikuar
2. “Nika” sh.p.k.
54.669.328 lekë, skualifikuar
3. “Silver” sh.p.k.
67.439.573,60 lekë, skualifikuar
4. “Shpresa” sh.p.k.
69.000.000 lekë, skualifikuar
5. “KPL” sh.p.k.
69.002.647,28 lekë, skualifikuar
II.3. Në datën 21.05.2018, operatori ekonomik “KPL” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
1) Nuk arriti të paraqesë një çertifikatë që vërteton menaxhimin për sigurinë ushqimore - analizën
e rreziqeve dhe pikat kritike të kontrollit (HACCP) të shoqerisë KPL shpk, për HACCP, sepse
çertifikata e paraqitur N.11930 nuk është lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i
akredituar nga një organizëm kombëtar ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur
nga Republika e Shqipërisë. Subjekti Certiquality s.r.l (Istituto di Certificazione della Qualita,
Italy) lëshues i certifikatës së paraqitur N:11930, nga verifikimet e kryera në zbatim të
Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe DPA-së në fuqi nga data 20.03.2018, nuk rezulton i
akredituar për certifikimin e menaxhimit të sigurisë ushqimore - analizës së rreziqeve dhe pikave
kritike të kontrollit (HACCP). Po ashtu në certifikatën e lëshuar nuk rezulton kush është organizmi
akreditues kombëtar/ndërkombëtar për OVK Certiquality s.r.l Italy. Nga verifikimi i bërë në
organizmat akreditues nënshkrues të marrëveshjes së njohjes reciproke me EA, ILAC dhe IAF,
sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe DPA-së, nuk rezulton që OVK Certiquality s.r.l
të jetë i akredituar nga ndonjë prej tyre për HACCP. Prandaj ofertuesi nuk plotëson kriterin e
përcaktuar në pikën 5 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të
DST.”.
II.3.1. Referuar informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, me anë të shkresës nr. 602/1 prot., datë 21.06.2018, konstatohet se operatori ekonomik
ankimues “KPL” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor në datën 29.05.2018, duke
kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij të dhëna nga autoriteti kontraktor. Ndërkohë referuar
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ankesës së operatorit ekonomik ankimues të dorëzuar pranë institucionit tonë, ky i fundit pretendon
se ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor në datën 28.05.2018, por nuk e ka dokumentuar
këtë fakt.
II.3.2. Operatori ekonomik ankimues sqaron se nuk ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor në
lidhje me ankesën e paraqitur prej tij në datën 28.05.2018, pranë autoritetit kontraktor.
Ankimuesi sqaron se:
Në datën 21.05.2018 jemi njoftuar elektronikisht për vlerësimin e kryer nga KVO; në datën
23.05.2018, i jemi drejtuar AK për kërkesë për informacionin e administruar sipas nenit 12 të lpp;
në datë 30.05.2018 me shkresën nr. 533/1 prot, (mbërritur pranë shoqërisë sonë në datë
04.06.2018, jashtë afateve ligjore të parashikuara në prokurimin publik, duke na kthyer përgjigje
negative; në datën 28.05.2018 kemi paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kemi
kundërshtuar skualifikimin e padrejtë të shoqërisë sonë. Autoriteti kontraktor nuk kthen asnjë
përgjigje lidhur me ankesën tonë ndaj ju drejtohemi juve që të merrni në shqyrtim ankesën e
shoqërisë.
Nga informacioni dhe dokumentacioni i paraqitur nga autoriteti kontraktor, rezulton se, në datën
29.05.2018 është depozituar pranë tij me nr. 547 prot., ankesa e operatorit ekonomik “KPL” sh.p.k.
II.3.2. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor, rezulton se ky i fundit në
datën 04.06.2018, me shkresën nr. 547/1 prot., i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues
duke mos e pranuar ankesën.
II.3.3. Në datën 12.06.2018, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij.
II.4. Në datën 21.05.2018, operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
1) Nuk arriti të paraqesë një çertifikatë që vërteton cilesine e menaxhimit te shendetit dhe sigurise
ne pune të shoqerisë Shpresa shpk, për ISO 18001: 2007, sepse çertifikata e paraqitur QEC
63782502/18/OU është lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i pa akredituar për
fushën e veprimtarisë sipas objektit të prokurimit (Katering), nga një organizëm kombëtar ose
nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë. Subjekti SN
Registrars (Holdings) Limited lëshues i certifikatës së paraqitur QEC 63782502/18/OU, nga
verifikimet e kryera në organizmat akreditues nënshkrues të marrëveshjes së njohjes reciproke
me EA, ILAC dhe IAF, në zbatim të Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe DPA-së në fuqi
nga data 20.03.2018, nuk rezulton i akredituar për ISO 18001: 2007 në fushën e veprimtarisë
sipas objektit të prokurimit (Katering). Prandaj ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në
pikën 4 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST.
2) Nuk arriti të paraqesë një çertifikatë që vërteton menaxhimin për sigurinë ushqimore - analizën
e rreziqeve dhe pikat kritike të kontrollit (HACCP) të shoqerisë Shpresa shpk, për HACCP,
sepse çertifikata e paraqitur QEC 78849051/18/HU, nuk është lëshuar nga një organ i
vlerësimit të konformitetit i akredituar nga një organizëm kombëtar ose nga një organizëm
ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë. Subjekti SN Registrars
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(Holdings) Limited lëshues i certifikatës së paraqitur QEC 78849051/18/HU, nga verifikimet
e kryera në organizmat akreditues nënshkrues të marrëveshjes së njohjes reciproke me EA,
ILAC dhe IAF, në zbatim të Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe DPAsë në fuqi nga
data 20.03.2018, nuk rezulton i akredituar për certifikimin e menaxhimit të sigurisë ushqimore
- analizës së rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit (HACCP). Prandaj ofertuesi nuk plotëson
kriterin e përcaktuar në pikën 5 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret e Vecanta për
Kualifikim të DST.”.
II.4.1. Në datën 28.05.2018, operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij të dhëna nga autoriteti
kontraktor. Konkretisht ankimuesi pretendon si më poshtë vijon:
[…]
l) Duke u bazuar në kriterin e përcaktuar në pikën 4 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret
e Vecanta për Kualifikim të DST Autoriteti Kontraktor ka kërkuar shprehimisht që Operatori
ekonomik duhet të paraqesë një çertilikatë qe vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqerisë,
Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë ISO 1800122007.
Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi
kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e
Shqipërisë.
Për sa më sipër kërkuar nga ana e Autoritetit Kontraktor, shoqëria “SHPRESA” sh.p.k ka
përmbushur plotësisht kërkesën duke paraqitur certifikatën OHSAS 18001:2007 e lëshuar nga
organi i vlerësimit të konformitetit QEC i akredituar për këtë standard nga UKAS, e cila mund të
verifikohet edhe nëpërmjet letrës zyrtare nga QEC ku citohen standardet që kjo trupë certifikuese
është e akredituar nga UKAS dhe që është e autorizuar për të certifikuar kompanitë në të gjithë
botën, përfshirë edhe Shqipërinë. Certifika ISO 18001 :2007 e paraqitur e lëshuar nga QEC ka
vulën e UKAS dhe si e tillë nuk duhet të vihet në dyshim vërtetësia e kësaj certifikate. Nëse kjo
certifikatë nuk do të përmbante vulën e UKAS, atëhere AK do të kishte të drejtë për të ngritur këto
pretendime. Në këtë certifikatë shkruhet shprehimisht: Kjo certifikatë është e vlefshme për fushat
e mëposhtme të operacioneve: Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve civile dhe industriale,
gërmimeve, ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëvë, punimet hidraulike, vepra të asfaltuara dhe
tubacionet. Inxhinieri mjedisore dhe hidraulike, ndërtimit të sistemit elektrik, shërbimet
arkitektonike të projektimit, shërbimet hotelerike-katering, pastrime të brendshme dhe ta jashtme,
lavanderi dhe gjelbërim.
Sqarojmë se akreditimi është procedura në bazë të së cilës një organizëm i autorizuar, vlerëson
kompetencën e një organizmi të vlerësimit të konformitetit për të kryer detyra specifike të tilla si
testim, kalibrim, certifikim dhe inspektim. Kompetenca ështe celësi për të siguruar transparencën,
besueshmërinë dhe efikasitetin e shërbimeve që ofrojnë Organizmat e Vlerësimit të Konformitetit
të Akredituara. Kërkesa e AK që Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të
konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar
akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë është plotësuar tërësisht nga Shoqëria
“Shpresa” shpk, duke qënë se certitkata ISO l800l:2007 është lëshuar nga QEC i cili është një
organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga UKAS organizëm ndërkombëtar akreditues i
njohur nga Republika e Shqipërisë në përputhjë me kërkesën e DST.
Sa më sipër, pretendimi i autoritetit kontraktor nuk qëndron
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-Duke u bazuar në kriterin e përcaktuar në pikën 4 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret
e Vecanta për Kualifikim të DST Autoriteti Kontraktor ka kërkuar që Operatori ekonomik duhet të
paraqesë një certifikatë të menaxhimit për sigurinë ushqimore Analiza e rreziqeve dhe pikat kritike
të kontrollit (HACCP). Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i
akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të
njohura nga Republika e Shqipërisë.
Për sa më sipër kërkuar nga ana e autoritetit kontraktor shoqëria “SHPRESA” sh.p.k ka
përmbushur plotësisht kërkesën duke paraqitur certifikatën HACCP e lëshuar nga organi i
vlerësimit të konformitetit QEC organ i vlerësimit të i akredituar nga UKAS. HACCP (Analiza e
rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit) është një sistem i përbërë nga shtatë parime bazë të cilat
janë pjesë përbërëse të standardit ndërkombëtar ISO 22000:2005 Sistemi i Menaxhimit të Sigurisë
Ushqimore.
QEC është një organizëm i akredituar nga UKAS dhe certifikata e paraqitur nga shoqëria
“SHPRESA” sh.p.k është në përputhje të plotë me kërkesën e autoritetit kontraktor.
Jemi interesuar edhe te Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit në Shqipëri ku u informuam se
HACCP nuk është një standard, por sistem, pjesë përbërëse e ISO 22000:2005. Gjithashtu, edhe
në Shqipëri nuk ekziston asnjë trupë certifikuese e akredituar nga Drejtoria e Përgjithshme e
Akreditimit për HACCP, pasi ky sistem nuk ka dhe nuk mund të ketë akreditim. Në të gjithë botën,
njihet vetëm ISO 22000:2005 si një standard ndërkombëtar për Menaxhimin e Sigurisë
Ushqimore, ndërsa HACCP është pjesë përbërëse e këtij standardi. Këtë fakt mund ta verifikoni
lehtësisht pranë Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit.
Akoma më tej ju sqarojmë së Shoqëria “Shpresa” shpk ka përmbushur kërkesën e AK ku kërkohet
që Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga
organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga
Republika e Shqipërisë pasi certifkata për sistemin HACCP është lëshuar nga QEC i cili është një
organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga UKAS organizëm ndërkombëtar akreditues i
njohur nga Republika e Shqipërisë në përputhje me kërkesën e DST.
Sa më sipër, pretendimi i autoritetit kontraktor nuk qëndron
Përsa më sipër argumentuam në zbatim të kërkesave të ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin publik” të ndryshuar, VKM Nr.914 datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të
prokurimit publik” dhe DST, kërkojmë:
- Pezullimin e procedurës derisa ankesa jonë të jetë shqyrtuar plotësisht
- Kërkojmë kualifikimin e ofertës tonë që plotëson të gjitha kriteret kualifikuese
II.4.2. Operatori ekonomik ankimues, sqaron se, nuk ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor
në lidhje me ankesën e paraqitur prej tij në datën 28.05.2018, pranë autoritetit kontraktor.
Ankimuesi sqaron se:
Shoqëria Shpresa shpk duke respektuar afatet ligjore depozitoi pranë Ministrisë së Brendshme
ankesën mbi arsyet e skualifikimit në datë 28.05.2018 si dhe pranë zyrave të shërbimit postar
(bashkëngjitur).
Ju bëjmë me dije se deri sot më datë 14.06.2018 nuk kemi marrë përgjigje të ankesës që sipas
afateve të përcaktuara ligjore duhet të kishte ardhur në datë 04.06.2018. Jemi interesuar pranë
Ministrisë së Brendshme nëse na është dërguar kthim përgjigje dhe nuk kemi marrë informacion
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pasi kërkohej në formë shkresore. Nëse autoriteti kontraktor ngre pretendimin se ka dërguar kthim
përgjigje kërkojmë të na vihet në dispozicion me datën e marrjes në dorëzim nga postieri.
Sipas informacionit dhe dokumentacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor, rezulton se, ky i
fundit, në datën 04.06.2018, me shkresën nr. 550/1 prot 542/1, i ka kthyer përgjigje operatorit
ekonomik ankimues për ankesën e paraqitur, duke mos e pranuar atë.
Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar operatorit ekonomik ankimues argumenton
se: Nga verifikimi i dokumentacionit për këtë procedurë është konstatuar se është sjell certifikata
QEC 63782502/18/OU i lëshuar nga SN Registrars (Holdings) Limited për operatorin
”SHPRESA” SHPK. Nga hulumtimi në faqen zyrtare të Organizmit Europian të Akreditimit (EA),
(http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories.org/mla-and-bla-signatories#4,
i cili në përputhje me nenin 13 të Ligjit Nr. 116 2014 ”Për akreditimin e organeve të vlerësimit të
konformitetit në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në të cilin DPA njeh të barazvlefshëm
certifikatat e akreditimit të lëshura nga organet akredituese që kanë nënshkruar marrëveshje të
njohjes reciproke, ku EA ka të njohur UKAS për akreditim në Mbretërinë e Bashkuar nga i cili
subjekti ”SHPRESA” SHPK disponon certifikatat e hedhura në SPE. Në faqen e UKAS
(https://www.ukas.com/search-accredited-organisations/, rezulton se subjekti SN Registrars
(Holdings) Limited, lëshues i certifikatës , është i akredituar për lëshimin e disa certifikatave, në
disa vende ku përfshihet edhe Shqipëria, por rezulton se subjekti në fjalë nuk është i akredituar
për ISO 18001:2007 në fushën e veprimtarisë sipas objektit të prokurimit, duke mos përmbushur
në këtë mënyrë kriterin e përcaktuar në pikën 4 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret e
Veçanta për Kualifikim të DST.
Për metodologjinë e verifikimit dhe vlerësimit të tyre eshtë marrë në konsideratë materiali
orientues i APP-së dhe DPA-së (në bashkëpunim) “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave te
cilësisë” APP Nr. 3330 datë 20.03.2018 dhe DPA Nr. 145 datë 16.03.2018 hyrë në fuqi nga data
20.03.2018 dhe të gjitha parashikimet ligjore në fuqi, referuar nenit 46 të Ligjit nr. 9643
dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe nenit 30 të VKM nr.914 datë
29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik“ i ndryshuar, ku shprehimisht
përcaktohet se: “1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt
prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të
lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i
akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo
dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të
ofertuesit”.
Gjithë sa më sipër, me qëllim shmangien e problematikave të hasura në procedurat e prokurimit
publik, për sa i përket certifikatave të cilësisë.
Për arsyet e sipërcituara, s’kualifikimi për këtë pikë është i drejtë dhe pretendimi i operatorit
ekonomik ”SHPRESA” sh.p.k. nuk pranohet.
2. Vlerëson të padrejtë s’kualifikimin për arsyen: Nuk arriti të paraqesë një certifikatë që vërteton
menaxhimin për sigurinë ushqimore analizën e rreziqeve dhe pikat kritike të kontrollit (HACCP)
te shoqerisë Shpresa shpk, për HACCP, sepse certifikata e paraqitur QEC 78849051/18/HU, nuk
eshte lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga një organizëm kombëtar
ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqiperisë. Subjekti SN
Registrars (Holdings) Limited lëshues i certifikatës së paraqitur QEC 78849051/18/HU, nga
verifikimet e kryera në organizmat akreditues nenshkrues te marrëveshjes së njohjes reciproke me
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EA, ILAC dhe IAF, në zbatim të Rekomandimit te perbashket te APP-se dhe DPA-së në fuqi nga
data 20.03.2018, nuk rezulton i akredituar per certifikimin e menaxhimit të sigurisë ushqimore
analizës së rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit (HACCP).
Prandaj ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 5 të seksionit 3.2 Kapaciteti teknik,
në Kriteret e Veçanta për kualifikim të DST”. Nga verifikimi i dokumentacionit për këtë procedurë
është konstatuar se është sjell certifikata QEC 78849051/18/HU i lëshuar nga SN Registrars
(Holdings) Limited për Operatorin ”SHPRESA” SHPK. Nga hulumtimi në faqen zyrtare të
Organizmit Europian të Akreditimit (EA), (http://www.european-açreditatio.org/mla-and-blasignatories#4), i cili në përputhje me nenin 13 të Ligjit Nr. 116/2014” Për akreditimin e organeve
të vlerësimit të konformitetit në Republikën e Shqipërisë ”, i ndryshuar, në të cilin DPA njeh të
barazvlefshëm certifikatat e akreditimit të lëshura nga organet akredituese që kanë nënshkruar
marrëveshje të njohjes reciproke, ku EA ka të njohur UKAS për akreditim në Mbretërinë e
Bashkuar nga i cili, subjekti ”SHPRESA” SHPK disponon certifikatat e hedhura në SPE. Në faqen
e UKAS (https://www.ukas.com/search-accredited-organisations rezulton se subjekti SN
Registrars (Holdings) Limited, lëshues i certifikatës, është i akredituar për lëshimin e disa
certifikatave, në disa vende ku përfshihet edhe Shqipëria, por rezulton se subjekti në fjalë nuk është
i akredituar për certifikimin e menaxhimit të sigurisë ushqimore analizës së rreziqeve dhe pikave
kritike të kontrollit (HACCP) në fushën e veprimtarisë sipas objektit prokurimit, duke mos
përmbushur në këtë mënyrë kriterin e përcaktuar në pikën 5 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik, në
Kriteret e Veçanta për Kualiflkim të DST.”
Sërisht, për metodologjinë e verifikimit dhe vlerësimit të tyre është marrë në konsideratë materiali
orientues i APP-së dhe DPA-së (në bashkëpunim) “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave te
cilësisë” APP Nr. 3330 datë 20.03.2018 dhe DPA Nr. 145 datë 16.03.2018 në fuqi nga data
20.03.2018 dhe të gjitha parashikimet ligjore në fuqi, referuar nenit 46 të Ligjit nr. 9643
dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar si dhe nenit 30 të VKM nr.914 datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik “ të ndryshuar, ku shprehimisht përcaktohet se:
“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i
plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga
një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose
organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë
zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit”.
E gjithë kjo, me qëllim shmangien e problematikave të hasura në procedurat e prokurimit publik,
për sa i përket certifikatave të cilësisë.
Për arsyet e mësipërme, s’kualifikimi për pikën e dytë është i drejtë dhe pretendimi i operatorit
ekonomik ”SHPRESA” për këtë pikë nuk pranohet.
Kriteret e veçanta të kualifikimit vendosen nga autoriteti kontraktor për të patur një panoramë të
përgjithshme të aftësive teknike, ekonomike dhe financiare të operatorëve ekonomike pjesëmarrës
në procedurat e prokurimeve të cilat ndikojnë në mënyrë të drejtpërdrejtë në realizimin me sukses
të kontratave.
Gjithashtu në DST është kërkuar se: Të gjithë dokumentat duhet të jenë origjinalë ose kopje të
noterizuara të tyre. Rastet e mos-dorëzimit të një dokumenti, ose të dokumenteve të rreme e të
pasakta, konsiderohen si kushte për s‘kualiflkim. Në këtë këndvështrim Komisioni i Shqyrtimit të
Ankesës vlerëson se operatori ekonomik “NIKA” SHPK nuk ka plotësuar një nga kriteret e veçanta
të kualifikimit sipas kësaj pike për këtë procedurë.
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Bazuar në gjithë sa me sipër, konstatojmë se s‘kualifikimi i shoqërisë ” SHPRESA” SHPK është
bërë në përputhje me kërkesat e Ligjit 9643 datë 20.11.2006 ”Për prokurimin publik” i ndryshuar.
II.4.3. Në datën 14.06.2018, operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k. ka paraqitur ankesë në
Komisionin e Prokurimit Publik, nëpërmjet të cilës kundërshton skualifikimin e ofertës së tij, duke
parashtruar të njëjtat pretendime si edhe në ankesën e paraqitur pranë autoritetit kontraktor.
Në lidhje me kthimin e përgjigjes drejtuar operatorit ekonomik ankimues nga ana e autoritetit
kontraktor, ankimuesi argumenton se:
[...] në lidhje me çertifikatën HACCP bashkëngjitur po ju dërgojmë edhe përgjigjen nga QEC ku
citohet që: “QEC nuk është e akredituar nga UKAS për HACCP sepse HACCP është një sistem
që nuk mund të akreditohet, dhe kompania “Shpresa” sh.p.k. është pajisur me këtë çertifikatë të
lëshuar nga një organizëm çertifikimi i akredituar. Rrjedhimisht na lejohet të lëshojmë çertifikatë
HACCP pasi është një sistem që nuk është i akredituar nga asnjë organizëm akreditimi”.
[...]
Jemi interesuar gjithashtu dhe pranë kompanive të tjera çertifikuese në Shqipëri si TUV Austria,
ku në kthim përgjigjen na bën me dije se HACCP nuk është një standard i akredituar, pra
çertifikata që lëshohet është e paakredituar nga trupat e ndryshme të çertifikimit. Vetëm standardi
ISO 22000 (Food Safety Management Systems) është i akredituar.
[...]
Sqarojmë edhe njëherë se vetëm ISO 22000:2005 është standard i akredituar dhe jo HACCP.
II.5. Në datën 21.05.2018 operatori ekonomik “Nika” sh.p.k.është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
“1) Nuk arriti të paraqesë dokumentacion që të provojë se ambienti ku ushtron veprimtarine e
sherbimit dhe gatimit te ushqimit, me adresë “Lokal Restorant Nika shpk, lagjia Zona Industriale,
Rruga Lëvizja e Postribës, nr.13, godinë 2 katëshe, ZK 8592, nr.pasurie 10/111, Shkodër, të jetë i
pajisur me Leje Higjeno – Sanitare. Dokumenti i paraqitur AktMiratimi Higjieno Sanitar nr.32
datë 04.05.2018 nuk është lëshuar per objektin ne fjale, por për një ambient tjetër me adresë Lagjia
Vasil Shanto, Blv.Skënderbeu, Shkodër. Ky akt-miratimi nuk lejohet të përdoret për destinacion
tjetër. Prandaj ofertuesi nuk plotëson një nga kriteret e përcaktuar në pikën 7 të seksionit 3.2
Kapaciteti Teknik, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST.
2) Nuk arriti të paraqesë një çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqerisë Nika shpk,
për ISO 9001-2008/ISO 9001-2015, sepse çertifikata e paraqitur No:ER-118-QMS nuk është
lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga një organizëm kombëtar ose
nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë. Subjekti EAS SEE International lëshues i certifikatës së paraqitur No:ER-118-QMS, nga verifikimet e kryera në
organizmat akreditues nënshkrues të marrëveshjes së njohjes reciproke me EA, ILAC dhe IAF, në
zbatim të Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe DPA-së në fuqi nga data 20.03.2018, nuk
rezulton i akredituar. Prandaj ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 2 të seksionit
3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST.
3) Nuk arriti të paraqesë një çertifikatë që vërteton sistemet e menaxhimit të sigurisë ushqimore
të shoqerisë Nika shpk, për ISO 22000: 2005, sepse çertifikata e paraqitur No:ER-118-FSMS nuk
është lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga një organizëm kombëtar
9

ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë. Subjekti EAS
- SEE International lëshues i certifikatës së paraqitur No:ER-118-FSMS, nga verifikimet e kryera
në organizmat akreditues nënshkrues të marrëveshjes së njohjes reciproke me EA, ILAC dhe IAF,
në zbatim të Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe DPA-së në fuqi nga data 20.03.2018, nuk
rezulton i akredituar. Prandaj ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 3 të seksionit
3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST.
4) Nuk arriti të paraqesë një çertifikatë që vërteton cilesine e menaxhimit te shendetit dhe sigurise
ne pune të shoqerisë Nika shpk, për ISO 18001: 2007, sepse çertifikata e paraqitur No:ER-118FSMS nuk është lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga një organizëm
kombëtar ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë.
Subjekti EAS - SEE International lëshues i certifikatës së paraqitur No:ER85-OHSAS, nga
verifikimet e kryera në organizmat akreditues nënshkrues të marrëveshjes së njohjes reciproke me
EA, ILAC dhe IAF, në zbatim të Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe DPA-së në fuqi nga
data 20.03.2018, nuk rezulton i akredituar. Prandaj ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar
në pikën 4 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST.
5) Nuk arriti të paraqesë një çertifikatë që vërteton menaxhimin për sigurinë ushqimore - analizën
e rreziqeve dhe pikat kritike të kontrollit (HACCP) të shoqerisë Nika shpk, për HACCP, sepse
çertifikata e paraqitur No:ER-118-HACCP nuk është lëshuar nga një organ i vlerësimit të
konformitetit i akredituar nga një organizëm kombëtar ose nga një organizëm ndërkombëtar
akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë. Subjekti EAS - SEE International lëshues i
certifikatës së paraqitur No:ER-118-HACCP, nga verifikimet e kryera në organizmat akreditues
nënshkrues të marrëveshjes së njohjes reciproke me EA, ILAC dhe IAF, në zbatim të Rekomandimit
të përbashkët të APPsë dhe DPA-së në fuqi nga data 20.03.2018, nuk rezulton i akredituar.
Prandaj ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 5 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik,
në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST.
6) Nuk arriti të paraqesë një çertifikatë që vërteton sistemin e menaxhimit të mjedisit të shoqerisë
Nika shpk, për ISO 14001:2004/ ISO 14001:2015, sepse çertifikata e paraqitur No:ER-85-EMS
nuk është lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga një organizëm
kombëtar ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i njohur nga Republika e Shqipërisë.
Subjekti EAS - SEE International lëshues i certifikatës së paraqitur No:ER-85-EMS, nga
verifikimet e kryera në organizmat akreditues nënshkrues të marrëveshjes së njohjes reciproke me
EA, ILAC dhe IAF, në zbatim të Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe DPA-së në fuqi nga
data 20.03.2018, nuk rezulton i akredituar. Prandaj ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar
në pikën 5 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST.”.
7) Formulari sipas Shtojcës 6 të Konfliktit të Interesave nuk është paraqitur formatit standart të
publikuar në DST, duke mos plotësuar pikën 2.1.c të Kushteve të Vecanta.
II.5.1. Në datën 28.05.2018, operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë
autoritetit kontraktor, duke pretenduar se skualifikimi i tij është i padrejtë dhe nuk qëndron.
II.5.2. Operatori ekonomik ankimues sqaron se në datën 16.06.2018 (sipas konfirmimit të
shërbimit postar), me shkresën nr. 543/1 prot., datë 04.06.2018, autoriteti kontraktor i ka kthyer
përgjigje duke mos e pranuar ankesën.
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II.5.3. Në datën 25.06.2018, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij.
II.6. Nëpërmjet shkresës nr. 602/1 prot., datë 21.06.2018, protokolluar me tonën në datën
22.06.2018, si dhe shkresës nr. 619/1 prot., datë 26.06.2018, protokolluar me tonën në datën
29.06.2018 me objekt “Dërgim dokumentacioni për Lotin V “Shërbim gatimi dhe shpërndarje
ushqimi për Spitalin Rajonal Lezhë”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin
e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues.
III
Komisioni i Prokurimit Publik
Pas shqyrtimit të ankesave, dokumentacionit bashkëngjitur, si edhe informacionit dhe
dokumentacionit të autoritetit kontraktor
Arsyeton
III.1. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “KPL” sh.p.k. se arsyet e skualifikimit të
ofertës së tij të dhëna nga autoriteti kontraktor nuk qëndrojnë, Komisioni i Prokurimit Publik,
vlerëson të ndalet në arsyetimin, përsa i përket respektimit të kushteve formale nga ana e operatorit
ekonomik ankimues. Në lidhje me afatet, pas shqyrtimit, rezulton si më poshtë:
II.1.1. Në datën 12.04.2018,është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-6204904-11-2018, me objekt: Loti V “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal
Lezhë”, me fond limit 69.859.848 lekë (pa TVSH).
II.1.2. Në datën 07.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit.
Në këtë procedurë prokurimi kanë marrë pjesë operatorët ekonomikë si më poshtë, të cilët referuar
dokumentacionit të autoritetit kontraktor, , kanë paraqitur ofertat ekonomike (pa TVSH),
përkatësisht:
1. “Alar Food & Service” sh.p.k.
54.490.681 lekë, skualifikuar
2. “Nika” sh.p.k.
54.669.328 lekë, skualifikuar
3. “Silver” sh.p.k.
67.439.573,60 lekë, skualifikuar
4. “Shpresa” sh.p.k.
69.000.000 lekë, skualifikuar
5. “KPL” sh.p.k.
69.002.647,28 lekë, skualifikuar
II.1.3. Në datën 21.05.2018, operatori ekonomik “KPL” sh.p.k. është njoftuar elektronikisht për
klasifikimin e ofertave si dhe skualifikimin e tij në këtë procedurë prokurimi për arsyet si më
poshtë vijon:
1) Nuk arriti të paraqesë një çertifikatë që vërteton menaxhimin për sigurinë ushqimore - analizën
e rreziqeve dhe pikat kritike të kontrollit (HACCP) të shoqerisë KPL shpk, për HACCP, sepse
çertifikata e paraqitur N.11930 nuk është lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i
akredituar nga një organizëm kombëtar ose nga një organizëm ndërkombëtar akreditues i
njohur nga Republika e Shqipërisë. Subjekti Certiquality s.r.l (Istituto di Certificazione della
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Qualita, Italy) lëshues i certifikatës së paraqitur N:11930, nga verifikimet e kryera në zbatim
të Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe DPA-së në fuqi nga data 20.03.2018, nuk
rezulton i akredituar për certifikimin e menaxhimit të sigurisë ushqimore - analizës së
rreziqeve dhe pikave kritike të kontrollit (HACCP). Po ashtu në certifikatën e lëshuar nuk
rezulton kush është organizmi akreditues kombëtar/ndërkombëtar për OVK Certiquality s.r.l
Italy. Nga verifikimi i bërë në organizmat akreditues nënshkrues të marrëveshjes së njohjes
reciproke me EA, ILAC dhe IAF, sipas Rekomandimit të përbashkët të APP-së dhe DPA-së,
nuk rezulton që OVK Certiquality s.r.l të jetë i akredituar nga ndonjë prej tyre për HACCP.
Prandaj ofertuesi nuk plotëson kriterin e përcaktuar në pikën 5 të seksionit 3.2 Kapaciteti
Teknik, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST.”.
II.1.4. Referuar informacionit të dorëzuar nga autoriteti kontraktor pranë Komisionit të Prokurimit
Publik, me anë të shkresës nr. 602/1 prot., datë 21.06.2018, konstatohet se operatori ekonomik
ankimues “KPL” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor në datën 29.05.2018, duke
kundërshtuar arsyet e skualifikimit të tij të dhëna nga autoriteti kontraktor. Ndërkohë referuar
ankesës së operatorit ekonomik ankimues të dorëzuar pranë institucionit tonë, ky i fundit pretendon
se ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor në datën 28.05.2018, por nuk e ka dokumentuar
këtë fakt.
II.1.5. Operatori ekonomik ankimues sqaron se nuk ka marrë përgjigje nga autoriteti kontraktor në
lidhje me ankesën e paraqitur prej tij në datën 28.05.2018, pranë autoritetit kontraktor.
Ankimuesi sqaron se:
Në datën 21.05.2018 jemi njoftuar elektronikisht për vlerësimin e kryer nga KVO; në datën
23.05.2018, i jemi drejtuar AK për kërkesë për informacionin e administruar sipas nenit 12 të lpp;
në datë 30.05.2018 me shkresën nr. 533/1 prot, (mbërritur pranë shoqërisë sonë në datë
04.06.2018, jashtë afateve ligjore të parashikuara në prokurimin publik, duke na kthyer përgjigje
negative; në datën 28.05.2018 kemi paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, ku kemi
kundërshtuar skualifikimin e padrejtë të shoqërisë sonë. Autoriteti kontraktor nuk kthen asnjë
përgjigje lidhur me ankesën tonë ndaj ju drejtohemi juve që të merrni në shqyrtim ankesën e
shoqërisë.
Nga informacioni dhe dokumentacioni i paraqitur nga autoriteti kontraktor, rezulton se, në datën
29.05.2018 është depozituar pranë tij me nr. 547 prot., ankesa e operatorit ekonomik “KPL” sh.p.k.
II.1.6. Sipas informacionit dhe dokumentacionit të autoritetit kontraktor, rezulton se ky i fundit në
datën 04.06.2018, me shkresën nr. 547/1 prot., i ka kthyer përgjigje operatorit ekonomik ankimues
duke mos e pranuar ankesën.
II.1.7. Në datën 12.06.2018, operatori ekonomik ankimues ka paraqitur ankesë pranë Komisionit
të Prokurimit Publik, duke kundërshtuar skualifikimin e ofertës së tij.
II.1.8. Nëpërmjet shkresës nr. 602/1 prot., datë 21.06.2018, protokolluar me tonën në datën
22.06.2018, si dhe shkresës nr. 619/1 prot., datë 26.06.2018, protokolluar me tonën në datën
29.06.2018 me objekt “Dërgim dokumentacioni për Lotin V “Shërbim gatimi dhe shpërndarje
ushqimi për Spitalin Rajonal Lezhë”, është depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacioni i autoritetit kontraktor lidhur me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin
e ankesave të operatorëve ekonomikë ankimues. Ndër të tjera autoriteti kontraktor informon se:
[...] “Operatori ekonomik “KPL” sh.p.k. ka depozituar ankesë pranë autoritetit tonë kontraktor
protokolluar me tonën nr. 547 prot., datë 29.05.2018, duke kërkuar në përfundim kualifikimin e
ofertës së tij duke pretenduar i të padrejtë skualifikimin e ofertës së tij.”
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III.1.9. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6, të ligjit nr.
9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, në të cilin është parashikuar:
1. Çdo person, që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është
dëmtuar ose rrezikohet të dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në
kundërshtim me këtë ligj, mund ta kundërshtojë vendimin.
1.1 Në rastin e ankesave për dokumentet e tenderit, operatorët ekonomikë mund të ankohen
pranë autoritetit kontraktor brenda 7 ditëve nga data e publikimit të njoftimit të kontratës në
faqen në internet të Agjencisë së Prokurimit Publik. Me marrjen e ankesës me shkrim,
autoriteti kontraktor pezullon vazhdimin e procedurës së prokurimit, derisa ankesa të jetë
shqyrtuar plotësisht, përfshirë dhe nxjerrjen e një vendimi brenda 3 ditëve nga data e
depozitimit të ankesës. Ndaj vendimit përfundimtar të autoritetit kontraktor mund të bëhet ankim
në Komisionin e Prokurimit Publik, në përputhje me pikën 6 e në vijim të këtij neni.
2. Ankesa kundër vendimeve të autoritetit kontraktor i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit
kontraktor në fjalë brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni
ose duhet të ishte vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.
5. Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve
pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës.
6. Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën
5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin
e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit
kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti
kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Një kopje me
shkrim e ankesës i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor”.
III.1.10. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar, parashtrimeve me shkrim të operatorit
ekonomik ankimues, si dhe informacionit të autoritetit kontraktor, konstatohet se operatori
ekonomik ankimues “KPL” sh.p.k. ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor, lidhur me
skualifikimin e ofertës së tij ekonomike në procedurën e mësipërme të prokurimit në datën
29.05.2018 dhe jo në datën 28.05.2018 sic pretendon në ankesën e paraqitur pranë Komisionit të
Prokurimit Publik.
Në shkresën nr. 602/1 prot., datë 21.06.2018, protokolluar me tonën në datën 22.06.2018, si dhe
shkresës nr. 619/1 prot., datë 26.06.2018, protokolluar me tonën në datën 29.06.2018 me objekt
“Dërgim dokumentacioni për Lotin V “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin
Rajonal Lezhë”, autoriteti kontraktor ka depozituar në Komisionin e Prokurimit Publik
informacion në lidhje me procedurën e mësipërme të prokurimit dhe trajtimin e ankesave të
operatorëve ekonomikë ankimues, ku konstatohet se ankesa e operatorit ekonomik ankimues është
paraqitur pranë autoritetit kontraktor në datën 29.05.2018. Konkretisht autoriteti kontraktor
informon Komisionin e Prokurimit Publik se: [...] “Operatori ekonomik “KPL” sh.p.k. ka
depozituar ankesë pranë autoritetit tonë kontraktor protokolluar me tonën nr. 547 prot., datë
29.05.2018, duke kërkuar në përfundim kualifikimin e ofertës së tij duke pretenduar i të padrejtë
skualifikimin e ofertës së tij.”
Referuar ligjit nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar, parashikohet se
ankimi administrativ pranë autoritetit kontraktor i paraqitet së pari me shkrim këtij të fundit brenda
7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte vënë në
dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji.
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Në interpretimin gjuhësor të dispozitës së sipërcituar, afati i ankimit administrativ pranë autoritetit
kontraktor nis ditën e nesërme të punës punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte
vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, të parashikuar në nenin 63 pika 2 të LPP-së.
Në rastin konkret, Komsioni i Prokurimit Publik konstaton se operatori ekonomik ankimues nuk
ka ezuaruar ankim administrativ pranë autoritetit kontraktor brenda afatit të parashikuar nga neni
63 pika 2 të L.P.P.-së, pra nuk ka paraqitur ankesë pranë autoritetit kontraktor brenda afateve që
parashikon legjislacioni për prokurimin publik.
III.1.11. Në nenin 82 pika 1 të ligjit 44/2015 “Kodi i Procedurave Administrative i RSh”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Në procedurat administrative, të filluara me kërkesë të palës që
inicion procedurën, barra e provës për faktet e pretenduara bie mbi këtë palë, pavarësisht nga
detyrimi i organit publik për të vënë në dispozicion të palëve provat e zotëruara prej saj”. Referuar
dokumentacionit të paraqitur nga operatori ekonomik ankimues bashkëngjitur ankesës së
depozituar pranë Komisionit të Prokurimit Publik, konstatohet se është paraqitur dhe formulari i
ankesës të cilin operatori ekonomik ankimues pretendon se e ka paraqitur pranë autoritetit
kontraktor në datën 28.05.2018, por nuk ka paraqitur asnjë dokumentacion tjetër provues më anë
të të cilit të vërtetojë se ankesa është dorëzuar pranë autoritetit kontraktor në këtë datë.
III.1.12. Referuar lex specialis, ligji nr.9643 datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i
ndryshuar, parashikohet se ankimi administrativ pranë autoritetit kontraktor dorëzohet me shkrim
brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punë, kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte
vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji. Në interpretimin gjuhësor të dispozitës
së sipërcituar, afati i ankimit administrativ pranë autoritetit kontraktor nis ditën e nesërme të punës
pas marrjes dijeni për shkeljen e pretenduar.
Sa më sipër, KPP gjykon se me anë të dokumentacionit të dorëzuar si edhe parashtrimeve para
Komisionit të Prokurimit Publik, ankimuesi vetëm parashtron pretendime që si datë e dorëzimit të
ankesës të pranohet data 28.05.2018, pa e shoqëruar me prova dhe fakte, ndërkohë që referuar
informacionit të paraqitur nga autoriteti kontraktor vërtetohet që ankesa e operatorit ekonomik
ankimues është protokolluar pranë autoritetit kontraktor në datën 29.05.2018.
Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, nuk mjafton vetëm pohimi i operatorit ekonomik
ankimues për të vërtetuar datën e paraqitjes së ankesës pranë autoritetit kontraktor, pasi në rastin
konkret nga provat e paraqitura nga autoriteti kontraktor vërtetohet se ankesa është paraqitur pranë
këtij të fundit në datën 29.05.2018.
III.1.13. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, ankesa e dorëzuar nga operatori
ekonomik ankimues “KPL” sh.p.k., nuk ka përmbushur detyrimin për ndjekjen e afateve ligjore të
ankimimit, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e domosdoshëm të ankesës”
që, referuar nenit 23, pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik” i ndryshuar,
ndaj përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit Publik, për
shkak të mosrrespektimit të afateve të ankimimit.
Komisioni i Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve
publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me
ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të
parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.1.14. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
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legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga operatori
ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të
konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të
vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në
ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
III.2. Lidhur me pretendimin e operatorit ekonomik “Shpresa” sh.p.k. për kundërshtimin e arsyes
së skualifikimit të ofertës së tij “[...] Subjekti SN Registrars (Holdings) Limited lëshues i
certifikatës së paraqitur QEC 63782502/18/OU, nga verifikimet e kryera në organizmat akreditues
nënshkrues të marrëveshjes së njohjes reciproke me EA, ILAC dhe IAF, […], nuk rezulton i
akredituar për ISO 18001: 2007 në fushën e veprimtarisë sipas objektit të prokurimit (Katering),
Komisioni i Prokurimit Publik vëren se:
III.2.1. Në dokumentat e tenderit për Lotin V, Shtojca 8 Kriteret e përgjithshme të
pranimit/kualifikimit, pika 3.2. Kapaciteti teknik, pika 4, nga autoriteti kontraktor është përcaktuar
kriteri: “Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të shëndetit dhe sigurisë në punë
ISO 18001:2007. Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i
akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të
njohura nga Republika e Shqipërisë”.
III.2.2. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të operatorit ekonomik ankimues, rezulton se është
paraqitur, në përmbushje të kriterit të sipërcituar:
- Çertifikatë BS OHSAS 18001 : 2007, lëshuar nga trupa SN Registrars (Holdings) Limited,
e vlefshme për fushën e operacioneve : Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve civile dhe
industriale, gërrmimeve, ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëve, punimet hidraulike, vepra të
asfaltuara dhe tubacionet. Inxhinieri mjedisore dhe hidraulike, ndërtimit të sistemit
elektrik. Shërbimet arkitektonike të projektimit. Shërbimet hotelerike – katerign, pastrim
të brendshme dhe të jashtme, lavanderi dhe gjelbërim.
III.2.3. Operatori ekonomik ankimues pretendon : Duke u bazuar në kriterin e përcaktuar në pikën
4 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret e Vecanta për Kualifikim të DST Autoriteti
Kontraktor ka kërkuar shprehimisht që Operatori ekonomik duhet të paraqesë një çertifikatë qe
vërteton cilësinë e menaxhimit të shoqerisë, Çertifikatë që vërteton cilësinë e menaxhimit të
shëndetit dhe sigurisë në punë ISO 18001:2007.
Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga organizmi
kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar akreditues të njohura nga Republika e
Shqipërisë.
Për sa më sipër kërkuar nga ana e Autoritetit Kontraktor, shoqëria “SHPRESA” sh.p.k ka
përmbushur plotësisht kërkesën duke paraqitur certifikatën OHSAS 18001:2007 e lëshuar nga
organi i vlerësimit të konformitetit QEC i akredituar për këtë standard nga UKAS, e cila mund të
verifikohet edhe nëpërmjet letrës zyrtare nga QEC ku citohen standardet që kjo trupë certifikuese
është e akredituar nga UKAS dhe që është e autorizuar për të certifikuar kompanitë në të gjithë
botën, përfshirë edhe Shqipërinë. Certifika ISO 18001:2007 e paraqitur e lëshuar nga QEC ka
vulën e UKAS dhe si e tillë nuk duhet të vihet në dyshim vërtetësia e kësaj certifikate. Nëse kjo
certifikatë nuk do të përmbante vulën e UKAS, atëhere AK do të kishte të drejtë për të ngritur këto
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pretendime. Në këtë certifikatë shkruhet shprehimisht: Kjo certifikatë është e vlefshme për fushat
e mëposhtme të operacioneve: Ndërtimi dhe mirëmbajtja e objekteve civile dhe industriale,
gërmimeve, ndërtimin dhe rindërtimin e rrugëvë, punimet hidraulike, vepra të asfaltuara dhe
tubacionet. Inxhinieri mjedisore dhe hidraulike, ndërtimit të sistemit elektrik, shërbimet
arkitektonike të projektimit, shërbimet hotelerike-katering, pastrime të brendshme dhe të jashtme,
lavanderi dhe gjelbërim.
Sqarojmë se akreditimi është procedura në bazë të së cilës një organizëm i autorizuar, vlerëson
kompetencën e një organizmi të vlerësimit të konformitetit për të kryer detyra specifike të tilla si
testim, kalibrim, certifikim dhe inspektim. Kompetenca ështe celësi për të siguruar transparencën,
besueshmërinë dhe efikasitetin e shërbimeve që ofrojnë Organizmat e Vlerësimit të Konformitetit
të Akredituara. Kërkesa e AK që Çertifikata të jetë e lëshuar nga një organ i vlerësimit të
konformitetit i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtar
akreditues të njohura nga Republika e Shqipërisë është plotësuar tërësisht nga Shoqëria
“Shpresa” shpk, duke qënë se certifikata ISO l8001:2007 është lëshuar nga QEC i cili është një
organ i vlerësimit të konformitetit i akredituar nga UKAS organizëm ndërkombëtar akreditues i
njohur nga Republika e Shqipërisë në përputhjë me kërkesën e DST.
III.2.4. Autoriteti kontraktor në kthimin e përgjigjes drejtuar operatorit ekonomik ankimues
argumenton se:
Nga verifikimi i dokumentacionit për këtë procedurë është konstatuar se është sjell certifikata QEC
63782502/18/OU i lëshuar nga SN Registrars (Holdings) Limited për operatorin ”SHPRESA”
SHPK. Nga hulumtimi në faqen zyrtare të Organizmit Europian të Akreditimit (EA),
(http://www.european-accreditation.org/mla-and-bla-signatories.org/mla-and-bla-signatories#4,
i cili në përputhje me nenin 13 të Ligjit Nr. 116 2014 ”Për akreditimin e organeve të vlerësimit të
konformitetit në Republikën e Shqipërisë”, i ndryshuar, në të cilin DPA njeh të barazvlefshëm
certifikatat e akreditimit të lëshura nga organet akredituese që kanë nënshkruar marrëveshje të
njohjes reciproke, ku EA ka të njohur UKAS për akreditim në Mbretërinë e Bashkuar nga i cili
subjekti ”SHPRESA” SHPK disponon ecitilikatat e hedhura në SPE. Në faqen e UKAS
(https://www.ukas.com/search-accredited-organisations/, rezulton se subjekti SN Registrars
(Holdings) Limited, lëshues i certifikatës , është i akredituar për lëshimin e disa certifikatave, në
disa vende ku përfshihet edhe Shqipëria, por rezulton se subjekti në fjalë nuk është i akredituar
për ISO 18001:2007 në fushën e veprimtarisë sipas objektit të prokurimit, duke mos përmbushur
në këtë mënyrë kriterin e përcaktuar në pikën 4 të seksionit 3.2 Kapaciteti Teknik, në Kriteret e
Veçanta për Kualifikim të DST.
Për metodologjinë e verifikimit dhe vlerësimit të tyre eshtë marrë në konsideratë materiali
orientues i APP-së dhe DPA-së (në bashkëpunim) “Rekomandim mbi hartimin e kërkesave te
cilësisë ” APP Nr. 3330 datë 20.03.2018 dhe DPA Nr. 145 datë 16.03.2018 hyrë në fuqi nga data
20.03.2018 dhe të gjitha parashikimet ligjore në fuqi, referuar nenit 46 të Ligjit nr. 9643
dt.20.ll.2006 “Për prokurimin publik” i ndryshuar, si dhe nenit 30 të VKM nr.914 datë 29.12.2014
“Për miratimin e rregullave të prokurimit publik“ i ndryshuar, ku shprehimisht përcaktohet se:
“1. Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët, mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i
plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga
një organ i vlerësimit të konformitetit, i akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose
organizma ndërkombëtarë akreditues, të njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë
zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit”.
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Gjithë sa më sipër, me qëllim shmangien e problematikave të hasura në procedurat e prokurimit
publik, për sa i përket certifikatave të cilësisë.
Për arsyet e sipërcituara, s’kualifikimi për këtë pikë është i drejtë dhe pretendimi i operatorit
ekonomik “SHPRESA” sh.p.k. nuk pranohet.
III.2.5. Në faqen zyrtare të Agjencisë së Prokurimit Publik, është publikuar rekomandimi mbi
hartimin e kërkesave të cilësisë i nënshkruar ndërmjet Agjencisë së Prokurimit Publik dhe
Drejtorisë së Përgjithshme të Akreditimit, datë 20.03.2018 (data e protokollimit pranë APP),
shoqëruar me Manualin teknik “Mbi mënyrën e marrjes së informacionit për organet e vlerësimit
të konformitetit të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit/organizma akreditues
të huaj, të cilët kanë nënshkruar marrëveshjen e reciprocitetit me Republikën e Shqipërisë”.
Në këtë rekomandim, është përcaktuar: “Të gjitha çertifikatat e cilësisë, të cilat vlerësohen të
nevojshme të kërkohen nga autoriteti kontraktor, duhet të jenë të lëshuara nga organizmat e
vlerësimit të konformitetit, të cilët janë të akredituara nga DPA, ose nga organizmat
ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë”.
Gjithashtu, në manualin teknik, përcaktohen mënyrat, se si merret informacioni për organet e
vlerësimit të konformitetit të akredituara nga Drejtoria e Përgjithshme e Akreditimit/organizma
akreditues të huaj, të cilët kanë nënshkruar marrëveshjen e reciprocitetit me Republikën e
Shqipërisë.
Në këtë manual janë të përcaktuara detajet në lidhje me organet e vlerësimit të konformitetit
(OVK), organizmat ndërkombëtarë akreditues të njohur nga Republika e Shqipërisë, mënyrën se
si mund të merret informacioni nëse një OVK është i akredituar apo jo nga DPA, mënyrën se si
mund të merret informacion nëse çertifikata apo raporti i lëshuar nga OVK e akredituar është
aktualisht i vlefshëm, si mund të merret informacion nëse një OVK është akredituar nga organizma
akreditues të huaj, mënyrën si mund të gjendet që një OVK është e akredituar nga një organizëm
akreditues dhe cila është fusha e akreditimit. Referuar informacionit të autoritetit kontraktor, i cili
sqaron se, ka kryer verifikimet përkatëse në lidhje me çertifikatat e paraqitura nga operatori
ekonomik ankimues, si edhe nga verifikimi i kryer, bazuar në këtë manual në faqet zyrtare të
organeve që kanë lëshuar çertifikatën 18001:2007 në drejtim të shoqërisë “Shpresa” sh.p.k.
rezulton se, ky i fundit ka mangësi në dokumentacionin e paraqitur prej tij në këtë procedurë
prokurimi në sistemin e prokurimeve elektronike.
Ashtu siç edhe autoriteti kontraktor informon, konstatohet se shoqëria “Shpresa” sh.p.k. është
pajisur me çertifikatën 18001:2007 (QEC Certification) lëshuar nga SN Registras (Holding)
Limited, me vulën përkatëse nga trupa akredituese UKAS. Nga verifikimi referuar edhe manualit
teknik, sipas të cilit DPA njeh të barazvlefshëm çertifikata akreditimi të lëshuara nga organet
akredituese që kanë nënshkruar marrëveshje të njohjes reciproke, rezulton se UKAS në Mbretërinë
e Bashkuar, ashtu si edhe DPA në Shqipëri, është e njohur nga EA. Nga verifikimi në faqen zyrtare
të UKAS, rezulton se subjekti SN Registrars (Holding) Limited që ka lëshuar çertifikatën 18001:
2007 në drejtim të shoqërisë “Shpresa” sh.p.k., është e akredituar nga UKAS për të lëshuar disa
çertifikata në fusha të ndryshme, ku janë të përcaktuara edhe vendet ku lëshohet, nga ku
konstatohet se, ky subjekt nuk është i akredituar për ISO 18001:2007 në fushën e veprimtarisë
sipas objektit të prokurimit, ndaj dokumenti i paraqitur nga operatori ekonomik ankimues nuk
konsiderohet i vlefshëm.
III.2.6. Në nenin nenin 46, pika 1 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i
ndryshuar, parashikohet se: “Operatorët ekonomikë, për të marrë pjesë në procedurat e
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prokurimit, duhet të kualifikohen, pasi të kenë përmbushur të gjitha kriteret që autoriteti
kontraktor i vlerëson të nevojshme, për sa kohë që ato janë në përpjestim me natyrën dhe përmasat
e kontratës që do të prokurohen dhe jodiskriminuese”.
Ndërsa në nenin 53, pika 3 të ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar,
përcakohet se: “Autoriteti kontraktor, në zbatim të pikës 4 të këtij neni, vlerëson një oferte të
vlefshme, vetëm nëse ajo është në përputhje me të gjitha kërkesat dhe specifikimet e përcaktuara
në njoftimin e kontratës dhe në dokumentat e tenderit... .”
III.2.7. Në nenin 30 të VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit
publik”, i ndryshuar, përcaktohet shprehimisht se: “Autoriteti kontraktor, për të vërtetuar se punët,
mallrat ose shërbimet, objekt prokurimi, i plotësojnë kërkesat e cilësisë, mund t’u kërkojë
ofertuesve të paraqesin certifikata të lëshuara nga një organ i vlerësimit të konformitetit, i
akredituar nga organizmi kombëtar i akreditimit ose organizma ndërkombëtarë akreditues, të
njohur nga Republika e Shqipërisë. Kjo dispozitë zbatohet edhe kur kërkesat teknike u referohen
kualifikimeve të kandidatit ose të ofertuesit”.
Çertifikatat e kërkuara duhet të jenë në përpjesëtim dhe të lidhura ngushtë me objektin e kontratës,
duke respektuar edhe parimin e mosdiskriminimit”.
III.2.8. Sa më sipër, KPP sqaron se, mosplotësimi qoftë edhe i një kriteri të vendosur nga ana e
autoritetit kontraktor e bën ofertën e operatorit ekonomik të pavlefshme.
Operatori ekonomik ankimues duhej të dorëzonte të gjithë dokumentacionin e ofertës në
përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit nga autoriteti kontraktor, në
sistemin elektronik të prokurimeve. Operatorët Ekonomikë janë të detyruar të përgatisin oferta,
në përputhje me kërkesat e përcaktuara në dokumentat e tenderit, në mënyrë që edhe vlerësimi
të bëhet në përputhje me këtë dokumentacion. Dokumentacioni i paraqitur nga operatori
ekonomik ankimues në procedurën e prokurimit, nuk plotëson kërkesat e autoritetit kontraktor
dhe nuk mund të konsiderohet i vlefshëm.
Rrjedhimisht, sa më sipër, pretendimi i operatorit ekonomik ankimues nuk qëndron.
III.3. Në lidhje me pretendimet e tjera të operatorit ekonomik “Shpresa” sh.p.k., për skualifikimin
e padrejtë të tij, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, nuk kanë ndikim mbi fatin e çështjes,
tashmë që nuk i është pranuar një prej pretendimeve të tij dhe gjendja faktike e juridike e këtij
operatori nuk do të ndryshojë, por do të mbetet i skualifikuar nga procedura e prokurimit në fjalë,
e për rrjedhojë duke mos përmbushur interest e ankimuesit, ndaj edhe nuk do të merren në
shqyrtim, për ekonomi të procedurës administrative.
III.4. Lidhur me pretendimet e operatorit ekonomik “Nika” sh.p.k. se arsyet e skualifikimit të
ofertës së tij të dhëna nga autoriteti kontraktor nuk qëndrojnë, Komisioni i Prokurimit Publik,
vlerëson të ndalet në arsyetimin, përsa i përket respektimit të kushteve formale nga ana e operatorit
ekonomik ankimues. Në lidhje me afatet, pas shqyrtimit, rezulton si më poshtë:
III.4.1. Në datën 12.04.2018,është publikuar nga autoriteti kontraktor, në faqen e internetit të
Agjencisë së Prokurimit Publik, procedura e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-6204704-11-2018, me objekt: Loti IV “Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Repartin e
Ndërhyrjes së Shpejtë Shkodër”, me fond limit 26.874.541 lekë (pa TVSH).
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III.4.2. Në datën 07.05.2018, autoriteti kontraktor ka zhvilluar procedurën e prokurimit objekt
ankimi.
III.4.3. Në datën 21.05.2018, autoriteti kontraktor ka njoftuar operatorët ekonomikë pjesëmarës,
me anë të sistemit të prokurimeve elektronike (S.P.E.), mbi rezultatet e vlerësimit të Komisionit të
Vlerësimit të Ofertave.
III.4.4. Referuar materialeve të administruara për shqyrtimin administrativ, parashtrimeve me
shkrim të operatorit ekonomik ankimues “Nika” sh.p.k., ky i fundit, pretendon se, në datën
25.05.2018, ka dorëzuar ankim pranë autoritetit kontraktor, me anë të të cilit kundërshton vendimin
e Komisionit të Vlerësimit të Ofertave për skualifikimin e ofertës së tij.
III.4.5. Referuar materialeve të administruara, parashtrimeve me shkrim të ankimuesit, si edhe
dokumentacionit të dorëzuar nga ky i fundit pjesë e ankimit pranë Komisionit të Prokurimit Publik,
konstatohet se, është dorëzuar gjithashtu edhe akti administrativ nr.543 prot., datë 04.06.2018,
trajtim i ankesës së autoritetit kontraktor, në të cilin, konstatohet se, Komisioni i Shqyrtimit të
Ankesave, ngritur pranë këtij të fundit, nuk ka pranuar ankesën e ankimuesit.
III.4.6. Në datën 25.06.2018, operatori ekonomik “Nika” sh.p.k., ka paraqitur ankesë pranë
Komisionit të Prokurimit Publik duke kundërshtuar skualifikimin e tij. Referuar parashtrimeve me
shkrim të ankimuesit, ky i fundit deklaron inter allia se “[...] Më datë 16.06.2018 (sipas
konfirmimit postar) kemi marrë përgjigje për ankesën tonë nga titullari i institucionit me anë të
një shkrese që mban datën 04.06.2018[...]”.
III.4.7. Komisioni i Prokurimit Publik sjell në vëmendje nenin 63, pika 1, 2, 5 dhe 6, të ligjit
nr.9643, dt.20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar, ku është parashikuar: “Çdo person
që ka ose ka pasur interes në një procedurë prokurimi dhe kur është dëmtuar ose rezikohet të
dëmtohet nga një vendim i autoritetit kontraktor, i marrë në kundërshtim me këtë ligj, mund ta
kundërshtojë vendimin.” “Ankesa i paraqitet, së pari, me shkrim, autoritetit kontraktor në fjalë
brenda 7 ditëve nga dita e nesërme e punës kur ankimuesi është vënë në dijeni ose duhet të ishte
vënë në dijeni për shkeljen e pretenduar, sipas këtij ligji”.“Autoriteti kontraktor shqyrton ankesën
dhe merr një vendim të arsyetuar brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë
ankuesit jo më vonë se në ditën vijuese të punës”.
Ndërsa në pikën 6 të kësaj dispozite është përcaktuar se: “Nëse autoriteti kontraktor nuk shqyrton
ankesën brenda afatit kohor të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose e refuzon atë, ankimuesi
mund të paraqesë një ankesë me shkrim në Komisionin e Prokurimit Publik brenda 10 ditëve nga
dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në pikën 5 të këtij neni, ose,
në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur ankuesi është njoftuar
nga autoriteti kontraktor. Një kopje me shkrim i dërgohet detyrimisht edhe autoritetit kontraktor”.
III.4.8. Nga shqyrtimi i dokumentacionit të administruar në dosjen e shqyrtimit administrativ,
konstatohet se, ankesa e shoqërisë “Nika” sh.p.k. është dorëzuar pranë autoritetit kontraktor në
datë 28.05.2018. Referuar ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për Prokurimin Publik”, i ndryshuar,
parashikohet se, ankimi administrativ pranë Komisionit të Prokurimit Publik dorëzohet me shkrim
brenda 10 ditëve nga dita e nesërme e punës, pas përfundimit të afatit kohor, të përcaktuar në
pikën 5 të këtij neni, ose, në rast se ankesa nuk pranohet nga autoriteti kontraktor, që nga dita kur
ankuesi është njoftuar nga autoriteti kontraktor. Në interpretimin gjuhësor të dispozitës së
sipërcituar, afati i ankimit administrativ pranë Komisionit të Prokurimit Publik nis ditën e nesërme
të punës pas përfundimit të afatit të parashikuar nga neni 63 pika 5 e ligjit nr. 9643, datë 20.11.2006
“Për prokurimin publik”, i ndryshuar. Në rastin konkret, Komsioni i Prokurimit Publik, konstaton
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se, operatori ekonomik ankimues ka ezuaruar ankim administrativ pranë autoritetit kontraktor
brenda afatit të parashikuar nga neni 63 pika 2 të L.P.P.-së. Me marrjen e ankesës në dorëzim nga
autoriteti kontraktor, ky i fundit ka detyrimin ligjor të shqyrtojë ankesën dhe të marrë një vendim
të arsyetuar brenda 7 ditëve pas marrjes së ankesës, të cilin duhet t’ia njoftojë ankuesit jo më vonë
se në ditën vijuese të punës. Mosrespektimi i afatit të sipërcituar nga ana e autoritetit kontraktor
nuk cënon në asnjë rast pozitën e operatorëve ekonomikë ankimues, pasi, kuadri ligjor në fuqi ka
parashikuar edhe momentin procedurial të nisjes së llogaritjes së afateve ligjore për ankim
administrativ pranë Komisionit të Prokurimit Publik, në rastet kur autoriteti kontraktor nuk
shqyrton ankesën brenda afatit të parashikuar nga neni 63 pika 5 të LPP-së. Sa më sipër, KPP
konstaton se, ankimi i dorëzuar pranë KPP-së nga operatori ekonomik ankimues më datë
25.06.2018 është dorëzuar jashtë afatit të parashikuar nga lex specialis, pasi referuar
parashikimeve të sipërcituara, llogaritja e afatit për ankim pranë KPP nis nga dita kur operatori
ekonomik ankimues duhet të ishte njoftuar nga autoriteti kontraktor mbi shqyrtimin e ankesës nga
ky i fundit, dhe përfundon ditën e dhjetë. Në rastin konkret, afati maksimal i paraqitjes së ankimit
pranë Komisionit të Prokurimit Publik nga ana e operatorit ekonomik ankimues është tejkaluar
dhe është paraqitur prej këtij të fundit disa ditë më vonë pas përfundimit të afatit, duke mos u
legjitimuar ratione temporis në dorëzimin e ankesës pranë KPP-së.
III.4.9. Sa më sipër, Komisioni i Prokurimit Publik, gjykon se, ankesa e dorëzuar nga operatori
ekonomik ankimues “Nika” sh.p.k. pranë KPP- së, nuk ka përmbushur detyrimin për ndjekjen e
afateve ligjore të ankimimit, duke mos plotësuar në këtë mënyrë njërin nga “elementet e
domosdoshëm të ankesës” që, referuar nenit 23, pikës 3, shkronja “a”, të VKM nr. 184, datë
17.03.2010 “Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të
Prokurimit Publik”, përbën shkak për mospranimin e ankesës nga ana e Komisionit të Prokurimit
Publik, për shkak të mosrrespektimit të afateve të ankimimit.
Komisioni i Prokurimit Publik rithekson bindjen e tij se, për shkak të specifikës së prokurimeve
publike, respektimi i afateve (ndër to dhe ai i ankimimit), është i një rëndësie thelbësore e me
ndikim të drejtpërdrejtë në efikasitetin e procedurës, ndaj edhe i qëndron strikt rregullimit të
parashikuar nga ligji i prokurimit publik si lex specialis mbi lëndën.
III.4.10. Duke mbajtur në konsideratë faktin që, sipas ligjit në fuqi, shqyrtimi administrativ i
nënshtrohet dy fazave: asaj të shqyrtimit paraprak (në të cilin vlerësohen forma e ankimit,
legjitimimi, juridiksioni, kompetenca dhe nuk i jepet zgjidhje në thelb ankimit) dhe asaj të
shqyrtimit në themel të ankimit, në rastin në fjalë, ankimi administrativ i paraqitur nga operatori
ekonomik ankimues pranë autoritetit kontraktor dhe Komisionit të Prokurimit Publik nuk mund të
konsiderohet si ezaurim i afateve ligjore që duhet të ndjekë një ankim administrativ pasi, për faj të
vetë ankimuesit, ankimimi nuk është realizuar sipas kritereve të domosdoshme të përcaktuara në
ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin publik”, i ndryshuar.
Përsa më sipër, në mbështetje të nenit 19/1 dhe vijues, të Ligjit Nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për
Prokurimin Publik”, të ndryshuar, nenit 28 të VKM-së nr. 184, datë 17.03.2010 “Për miratimin e
rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e Komisionit të Prokurimit Publik”, i ndryshuar,
Komisioni i Prokurimit Publik, njëzëri,
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Vendos
1. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “KPL” sh.p.k. në procedurën
e prokurimit “Procedurë e Hapur”, me nr. REF-62049-04-11-2018, me objekt: Loti V
“Shërbim gatimi dhe shpërndarje ushqimi për Spitalin Rajonal Lezhë”, me fond limit
69.859.848 lekë (pa TVSH), zhvilluar në datën 07.05.2018, nga autoriteti kontraktor,
Ministria e Brendshme.
2. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Shpresa” sh.p.k. në
procedurën e mësipërme të prokurimit.
3. Të mos pranojë ankesën e paraqitur nga operatori ekonomik “Nika” sh.p.k. në procedurën
e mësipërme të prokurimit.
4. Autoriteti kontraktor lejohet të vazhdojë me hapat e mëtejshëm të procedurës së prokurimit.
5. Kundër këtij vendimi, mund të bëhet ankim në Gjykatën Administrative të Shkallës së Parë
Tiranë.
6. Kopje e këtij vendimi i dërgohet për njoftim Agjencisë së Prokurimit Publik.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë.
Nr. 1091 Protokolli
Datë 12.06.2018

Nr. 1123 Protokolli
Datë 14.06.2018

Nr. 1174 Protokolli
Datë 25.06.2018
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